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Palliatieve zorg hoort bij ons vak. In

goede palliatieve zorg verenigt de huis-

arts wat hij het beste kan: diagnosticeren,

creatieve oplossingen bedenken voor

complexe problemen, zorgen en luiste-

ren, ook naar de omstanders. In deze

H&W starten we een nieuwe serie met

acht artikelen over veel voorkomende

problemen in de palliatieve zorg (pagina

81). Natuurlijk, er zijn allerlei prima zak-

en leerboekjes, maar een serie in een tijd-

schrift kan extra helpen. Lezen leidt wel

degelijk tot gedragsverandering, en ik

hoop dat dat hier inderdaad het geval is,

want vooral bij alle grote dienstenstruc-

turen dreigt ingewikkelde palliatieve zorg

het kind van de rekening te worden. Veel

huisartsen blijven het zelf buiten de

dienst om doen, maar patiënten van wie

de dokter dat niet doet, hebben ook recht

op consistente zorg van een hoog niveau.

Onze serie kan daarbij helpen.

Wat in de hele serie opvalt, is dat er wei-

nig hard bewijs is. Onderzoekers denken

vaak dat onderzoek te belastend is, maar

dat blijkt helemaal niet zo te zijn. In een

groot onderzoek in de VS werden er 988

terminaal zieken geïnterviewd (van de

1131: een zeer hoge respons dus) over

doodgaan, hun angst daarvoor en de

manier waarop ze daar met hun familie

over spraken.1 Na een paar maanden

deden de onderzoekers het interview bij

patiënten of mantelzorgers over. Maar

een heel klein deel van de patiënten vond

de deelname erg vervelend (1,5%). Een

veel groter deel (17%) vond dat het

gestructureerde interview juist geholpen

had bij hun verwerking. 

Het is niet simpel om de kwaliteit van pal-

liatieve zorg te meten. Het is in ieder geval

niet goed genoeg om alleen achteraf, als

de patiënt is overleden, te kijken welke zorg

is geleverd. Cohortonderzoek van patiën-

ten die sterven levert wezenlijk andere uit-

komsten op dan caseseries van overlede-

nen waarbij wordt ‘teruggekeken’. Klinken-

berg et al. doen dat laatste in deze H&W

(pagina 59) nog wel en geven toch een

bruikbare beschrijving van de verschillen-

de ‘stervenscenario’s’ van ouderen.

Kom, huisartsonderzoekers, hier ligt een

relevant onderzoeksterrein braak. (JZ)

1 Emanuel EJ, et al. Talking with terminally ill

patients and their caregivers about death, dying

and bereavement. Is it stressful? Is it helpful. Arch

Intern Med 2004;164:1999-2004.

2 Bach PB, et al. Resurrecting treatment histories of

dead patients; a study design that should be laid to

rest. JAMA 2004;292:2765-70.

Palliatieve zorg in H&W

Doodgaan
met kinderen
bespreken 
Ouders kunnen spijt krijgen als ze niet

over de dood praten met hun kind dat op

sterven ligt, maar ze krijgen er zeker geen

spijt van als ze dat wel doen. Die bevin-

ding deden onderzoekers die een vragen-

lijst stuurden alle naar 561 Zweedse

ouders die tussen 1992 en 1997 een kind

verloren aan kanker. Ze vroegen onder

andere of ze met hun kind hadden

gesproken over het sterven. Een kwart

van de 258 ouders die er niet over gespro-

ken hadden, had er spijt van. Vooral als ze

achteraf het gevoel hadden dat het kind

zich bewust was van de naderende dood.

Geen van de 147 ouders die er wel over

gesproken hadden met hun kind, had

daar spijt van. Erover praten dus, hoe

moeilijk het ook is. (GvdW) 

Kreicbergs U, et al. Talking about death with children

who have severe malignant disease. N Engl J Med

2004;351:1175-86. 


